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Naše družstvo se od počátku drželo spolu s oběma polskými na čele a tak není
divu, že hodně našich důležitých zápasů
bylo možné sledovat na BBO. A nebyl
jsem sám, kdo zápasy sledoval. Místy
se dívalo u jednoho stolu až tisíc diváků.

Univerzitní MS
- Výsledky
Tomáš Fořt

Náš tým univerzitních studentů ve složení Barnet – Králík, Kopecký – Macura se letos úspěšně zúčastnil mistrovství
světa. Pravda, někteří naši studenti již
hráli na Univerziádě před sedmi lety,
ale pokud jsem zaregistroval, nebyl to
to mezi účastníky rekord. Ostatně
vzpomínám si, že i v reálném životě
jsem podobnou situaci zažil. Když jsem
začal studovat, překvapil mě jeden ze
spolužáků výstavkou na téma „11 let
mého boje na fakultě“.

Hrál se hezký bridž, divácky zajímavý,
jak již u juniorů bývá. Nebyla nouze
o slemy, bloky nebo kontra, ale ani
o pěkné sehrávky a nápadité obrany.
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Zápas Česká republika – Německo,
krabice 12, rozdával Západ, NS v druhé.
♠9842
♥93
♦1053
♣Q963

V partii 12 v zápase proti Srbům se naši
stali oběťmi skvělé techniky Jovany
Marinkovic. Rozdával Západ, NS
v druhé.

♠KQ65
♥J5
♦A74
♣10872

♠J103
♥106
♦KQ9
♣AKJ54

♠K7
♥KJ32
♦K10
♣KJ876

♠A7
♥AKQ8754
♦J862
♣Západ
Rusch
pas
kontra

Ale techniku předváděli i naši protivníci.

Sever
Kopecký
pas
pas

Východ
Grünke
1 BT
5♣

♠52
♥Q76
♦A986542
♣9
♠Q10963
♥A5
♦J3
♣AQ102

Jih
Macura
4♥
pas…

Junioři nenechávají soupeřům závazky
na čtvrtém stupni, ani když tam nejsou
a tak si Grünke ještě jednou zalicitoval.
Milan nesl dvě kola srdcí a pak pokračoval ještě třetím kolem. Hlavní hráč ze
stolu zahodil pik a v ruce snapl. Pak
odehrál ♠A a zjistil špatnou rozlohu.
Hlavní hráč přešel kárem a zaimpasoval
poprvé trefy. Pak ale musel přecházet
pikem a Milan vzal esem a zahrál ještě
jedno kolo srdcí. Nyní musí hlavní hráč
odevzdat ještě další trumf.

♠AJ84
♥10984
♦Q7
♣543

Západ
Macura
3♦
pas

Sever
Jelic
pas
4♠

Východ Jih
Kopecký Marinkovic
pas
3♠
pas…

Nejlepší závazek je zřejmě 5♣ a i 3 BT
lze splnit. Ale po bloku již nebývá prostor na precizní dražbu a tak Srbové
skončili v závazku na sedm trumfů.
Milan vynesl ♣9, kterou Jovana vzala
na stole. Malý pik zahraný ze stolu vzal
Michal hned esem a poslal trefový snap.
Milan pokračoval ♦A a dalším kárem.
Hlavní hráčka vzala králem a odehrála
♠K za stolu. V následující koncovce
Jovana zahrála srdcové eso, srdcový
impas do ♥J, na vysoké srdce odhodila
♣A a snapla poslední srdci. Pak přešla
trefem na stůl a ukázala karty. Hezké.
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týmové strategii a pečlivé sehrávce vedli 30:24. U juniorů však jde vše rychle
a tak o dvě partie dále už zase naši prohrávali po celkem zbytečném přelicitování a rychlém kontru soupeřů. Nakonec mírně vyhráli Poláci 16:14 (34:31).
Zřejmě zaslouženě, ale nudný zápas to
ale rozhodně nebyl.

♠♥KJ32
♦♣J87
♠♥Q76
♦8654
♣-

♠J8
♥10984
♦♣3
♠Q109
♥A5
♦♣A2

Jovana nyní zahrála srdcové eso, srdcový impas do kluka, na vysoké srdce odhodila ♣A a snapla poslední srdci. Pak
přešla trefem na stůl a ukázala karty.
Hezké.
Klíčové zápasy přišli až na závěr turnaje. V třetím kole před koncem si český
tým poradil s Polskem II a v předposledním kole je čekalo zatím vedoucí
Polsko I.

V zápase bychom potřebovali vyšší výhru, ale naše první body přišli až v 8.
partii za slem. Do té doby jsme již prohrávali 0:24. Poláci hráli ostře, až párovým stylem (častá lehká kontra na částečné závazky), ale dobrá technika
a lepší ocenění síly listu jim přinášely
body. Jenže týmy se hrají na celý zápas
a tak již po rozdání 12 naši díky dobré

Tím nás ale o 6 VP předehnalo i dosud
třetí Polsko II, které v předposledním
zápase získalo 25 VP. A v posledním
zápase mělo BYE (za 17 VP), takže na
stříbro bylo třeba porazit poslední Botswanu (jejíž průměr byl 3 VP na zápas)
alespoň 23. To se s rezervou povedlo
a zde je pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

POLAND 1
CZECH RE PUBLIC
POLAND 2
FRANCE 1
BELGIUM
SERBIA
GERMANY
CHINA 1
TURKEY
NETHERLA NDS
FRANCE 2
CHINESE T AIPEI
CHINA 2
THAILAND
CROATIA
FRANCE 3
BOTSWAN A

Český tým na stupních vítězů.
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348
336
334
315
295
277
276
274
271
254
241
220
199
196
182
178
69

Report z
Univerziády
František Králík

(a Michal Kopecký)

V neděli 8. července vyjela výprava ve
složení Michal Kopecký, náš milovaný
a ctěný předseda Milan Macura, Lukáš
Barnet a František Králík do francouzské Remeše bojovat o medaile na šesté
univerzitní mistrovství světa. Museli
jsme vyjet kolem půlnoci, protože bylo
potřeba se na místě registrovat nejpozději v pondělí ve dvě hodiny odpoledne.
Na cestě dlouhé něco přes devět set kilometrů nás naštěstí nečekalo žádné nepříjemné překvapení a v pořádku jsme
dorazili na místo. I registrace proběhla
bez problémů, což by se mohlo zdát jako samozřejmost, ale jelikož Michal
neměl pas ani občanku, byli jsme rádi,
že jeho okouzlující úsměv na slečnu za
registračním pultem stačil (radši jsem to
ještě podpořil alespoň řidičákem). Mistrovství se odehrávalo v areálu místní
univerzity, byli jsme ubytováni na místních kolejích, jejichž kvalita se s tím, co
se u nás nazývá kolejemi, vůbec nedá
srovnat (a o to víc by se měl Franta stydět, že odevzdal pokoj úplně zdemolovaný). Každý jsme dostali jednolůžkový
pokoj s vlastní sociálkou a kuchyňkou.
Pro mě bylo trochu zákeřné, že sprcha
byla hned vedle záchodu a nebyla ničím
oddělená, takže jsem si párkrát vysprchoval toaletní papír.

Večer jsme měli absolvovat zahajovací
ceremoniál, který se měl odehrávat na
radnici. Každý účastník mistrovství dostal tramvajenku a všichni měli být připravení v pět hodin před vstupem na
koleje. Zcela nečekaně pořád někdo
chyběl a slečna, která nás měla na starosti, to řešila vytrvalým telefonováním,
což ovoce nepřineslo. Na její obranu
musím říct, že to rozhodně byla jedna
ze schopnějších Francouzů, se kterými
jsme se setkali, protože aspoň uměla
anglicky. Na zahajovacím ceremoniálu
jsme byli svědky lehčího selhání organizace, ale potom náš čekala sladká
odměna v podobě šampaňského a výtečného občerstvení. Večer se vyvíjel
slibně, obsluha otevírala jednu láhev za
druhou (později už jsme museli požádat), až jsme na místě zůstali jen my
a Němci. Ještě se nám podařilo vzít jednu láhev na cestu zpět, ale nechtěli jsme
to přehánět, protože další den se mělo
začít hrát.
Myslím, že jsme měli poměrně příznivý
los. Ze začátku jsme měli spíš špatné
soupeře, s obávanými (jak kým) Poláky
jsme měli hrát až druhý a třetí zápas od
konce a v úplně posledním kole nás čekal nejslabší tým na šampionátu Botswana, přičemž tým Polsko 2 měl
v posledním kole pauzu. Začali jsme
suverénně, dvakrát dvacet pět a poslední kolo jsme měli pauzu. Pauza původně
být neměla, ale tým z Rakouska nebyl
připuštěn ke hře, protože se zjistilo, že
jeden z členů jejich týmu měl jiný než
rakouský pas (myslím, že italský nebo
švýcarský). Michal to s úsměvem komentoval, že si za to můžou sami, protože po jeho vůbec neměli ukazovat nějaké pasy. I přesto na mistrovství zůstali
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a kapitáni ostatních týmů souhlasili
s tím, že se proti nim bude hrát podle
rozpisu, ale výsledek se samozřejmě
počítat nebude.
Druhý den nás čekal první soupeř, který
v nás trochu budil obavy (ve Frantovi
totiž budil obavy úplně každý☺), a to
Čína 1. Zápas jsme zvládli, s výhrou
20:10 jsme byli velmi spokojeni (jak
kdo). Pár Qi-Yang, hrající proti mně
a Lukášovi v zavřené místnosti, se hned
po začátku dostal do psychických problémů, když byla Yangova podezřelá
akce krutě potrestána.
Krabice 2, NS v druhé.
♠J
♥AQ53
♦AQJ
♣AK1032
♠1094
♥KJ107
♦K1092
♣Q9
♠AK5
♥864
♦874
♣J854

♠Q87632
♥92
♦653
♣76

Západ Sever Východ
Qi
Franta Yang
pas
1)
pas
1♣
3♠
pas
kontra pas…
1)

Jih
Lukáš
pas
pas

Polský tref

Lukáš se rozhodl zapasovat kontra, což
nám vyneslo příjemných 1100 proti 660
z otevřené místnosti a tím taky 10 IMPů. Hned v další partii Yang nesmyslně
vyzval partnera do slemu a 5♥ -1 za 100

proti 4♥ = za 620 nám přineslo dalších
12 IMPů.
Další den měl být nejnáročnější z celého mistrovství, protože místo obvyklých
tří kol po šestnácti rozdáních se hrála
kola čtyři. Naštěstí jsme neměli na programu žádné výrazně těžké soupeře
(Belgie, Čína 2, Chorvatsko a Nizozemsko), ale bylo potřeba hrát přesně a pozorně, protože každý z týmů mohl
kousnout. Naštěstí se tak nestalo a po
třetím hracím dnu jsme byli stále neporaženi a průběžně drželi první příčku
s náskokem 2 VP na Polsko 1.
Zbývalo posledních sedm kol a my jsme
věděli, že nejtěžší chvíle teprve přijdou.
Ze sedmi utkání jsme totiž tři měli hrát
proti Francii 1 a oběma polským týmům, které se s námi držely na vrcholu
tabulky. Následující den nás čekal zápas
proti Francii 1 a ten jsme všichni chtěli
vyhrát na plné čáře, protože francouzský pár Kilani - Lebatteux byl pro nás
všechny jako osina v zadku. Zejména
s Alexandrem Kilanim jsme snad všichni přítomní měli v minulosti nějaký
problém, tak jsme ho chtěli pořádně
zmáčknout. Jak říkal Michal: „Saša je
typ člověka, kterého když vidíte, máte
chuť mu dát pěstí.“ (to tedy říkal
i o mně a zatím jsem zdravý a spokojený). Před tím nás ale potkalo jedno nemilé překvapení v podobě naší první
prohry proti Srbsku. Výsledek 15:15
nebyl až tak zlý, Srbové byli nečekaně
silní, ale i prohra o jeden IMP je prohra.
Ještě je třeba podotknout, že srbská
hráčka Jovana Marinković získala za
sehrávku 4♠ v tomto zápase Magermanovu cenu za nejlepší zahrání (stejně to
zahráli asi úplně všichni, Jovana byla
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pravděpodobně jen nejhezčí ze sehrávajících, což se ale taky počítá). Jen pro
zajímavost, další oceněný byl i hráč
Botswany Kubanji, který do 6 NT podnesl páté eso proti partnerově druhé
dámě a hlavní hráč (s informací, že vynáší malá pozitivní) s KJ10 na stole neuhodl. Po drobném zklamání se Srbskem jsme se tedy měli utkat s Francouzi. Byli jsme domácí a Michal s Milanem chtěli nastoupit právě na Kilaniho.
Dvě „kárové“ partie za sebou nám daly
zabrat.
Krabice 11, oba v první.
♠J10743
♥Q96
♦K2
♣K92
♠AK8
♥AKJ84
♦Q1065
♣10
♠652
♥752
♦J7
♣J8743

♠Q9
♥103
♦A9843
♣AQ65

Východ Jih
Západ Sever
Michal Lebatteux Milan Kilani
pas
1)
1♥
pas
2♦
pas
2)
3♦
pas
4♦
pas
3)
4)
5♣
pas
5♦
pas
5)
pas
6♦
pas…
5♥
1)

5list, gameforcing
dotaz na klíčové figury pro kára
3)
2+♦Q
4)
stopka
5)
cue-bid, pokus o velký slem
2)

Pro mě (a předpokládám, že i pro většinu hráčů) dražba vypadá poměrně cize,
ale Milan mi vysvětlil, že po 3♦ nemá
žádnou hlášku. Michal se svým velmi
hezkým listem rozhodně nebyl spokojený, když ukázal svůj počet es a partner
najednou dal stopku. Správně vyhodnotil, že na 5♦ se zastavit nemá (vždyť
partner nadražil GF a pak dal ještě
allum!), ale jelikož moc nevěděl, co
konkrétně tam Milan může mít, nevěděl, jestli náhodou stále není možných
7♦. Milan jeho pokus rychlostí blesku
odmítl a Michal údajně ještě 5 minut
přemýšlel, jestli stejně na 6♦ nemá
plácnout 7♦. Tak ještě štěstí, že to neudělal. Francouzi si ale stěžovali, že 5♦
přišlo po námyslu a Michal je měl zapasovat. Tento protest hlavní rozhodčí nakonec zamítl, a když se potom Michal
potkal na chodbě s Kilanim, tak mu náš
milý Saša řekl, že je mu jasné, že po 6♦
dělal jen divadýlko se 7♦, aby na ně nevolali rozhodčího, že vůbec vydražili
šest (pokud by to někoho zajímalo, pěstí
nedostal). Nicméně všechno dobře dopadlo a partie byla zadarmo. Na další
partii se stalo něco poměrně zvláštního.
Krabice 12, NS v druhé.
♠KQ97
♥J2
♦KJ84
♣AKJ
♠J10842
♥975
♦Q6
♣Q94
♠♥AK83
♦A10752
♣8653
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♠A653
♥Q106
♦93
♣1072

Západ
Michal
pas
pas
pas
pas
pas
pas

Sever
Lebatteux
1♦
1♠
2 BT
4♣2)
4 BT4)
7♦

Východ
Milan
pas
pas
pas
pas
Pas
pas

Jih
Kilani
1♥
2♣1)
3♦
4♥3)
5 BT5)
pas

1)

čtvrtá barva
cuebid
3)
cuebid
4)
dotaz na klíčové figury
5)
2 figury se šikenou
2)

Na našem stole jsme vydražili 6♦ a byli
jsme s tím spokojeni. Naši francouzští
přátelé zašli trochu dál a po sehrávce
hlavního hráče, která na úspěch potřebovala druhou ♦Q a sedící třetí ♣Q napsali nepříjemných 2140 a 13 IMPů.
Michal byl připravený v případě nepříznivého výroku rozhodčího na předchozí
partii podat stížnost, že Francouzi tuhle
krabici museli znát, protože ne příliš
moudrých, avšak ložených 7♦ vydražili
velmi rychle (to jsem řekl spíš ze srandy, ale zajímala by mě jejich reakce).
Zápas jsme celkem prohráli 18-12 a po
čtvrtém hracím dni jsme byli třetí, 5 VP
za Polskem 2 a 14 VP za Polskem 1.
Další den večer nás čekal de facto souboj o druhé místo s Polskem 2. Bylo to
třetí kolo od konce a pro Polsko 2 byla
situace poměrně jasná: po nás už je čekal jen jeden lehký zápas a pauza, zatímco na nás ještě čekal těžký zápas
proti Polsku 1 a lehký zápas proti Botswaně. Největší nápis jsme získali na
této partii:

Krabice 3, EW v druhé.
♠K10
♥K9
♦10987432
♣63
♠A5
♥J10652
♦K65
♣954
♠8
♥843
♦Q
♣AKQJ10872

♠QJ976432
♥AQ7
♦AJ
♣-

Západ Sever Východ Jih
Sikora Michal Nawrocki Milan
3 BT
pas
pas!
4♠
5♣
kontra pas
pas
pas
Západ Sever Východ Jih
Lukáš Butryn Franta Sakowska
3 BT
pas
5♣
5♠
pas
6♠
pas
pas
pas
Na obou stolech přišlo zahájení 3NT
gambling, ale Michal soupeřům práci
ztížil víc, než polští kolegové na našem
stole. Lukáš zadražil 6♠ rychlostí blesku, odvážnému štěstí přeje, sympatických 1430 bylo na světě. Michal ještě
koketoval s myšlenkou, že na 3 NT řekne 4♥ nebo 4♠, ale pas nakonec zafungoval dobře. Po výnosu ♠A a ♠5 Milan
dokonce spadl jen jednou za 100 a 16
IMPů v kapse se nám velmi hodilo.
Před zápasem jsme měli náskok pouze
1 VP, takže všechno bylo otevřené.
Utkání jsme vyhráli 18:12, což nám dalo náskok 5 VP a za předpokladu, že

Stránka |8

Poláci udělají ještě 42 VP (25 v lehkém
zápase a 17 za pauzu) a my 25 VP proti
Botswaně, nám teoreticky na jisté druhé
místo stačilo proti Polsku 1 udělat alespoň 12 VP, což byl hratelný cíl. Stále
jsme ještě mohli bojovat i o zlato, ale to
bychom museli favorizované (…) Polsko 1 porazit alespoň 23:7.

2 BT
4♠
5♥

Krabice 8, oba v první.
♠J4
♥J108743
♦763
♣104
♠A986
♥AKQ9
♦K54
♣72
♠1072
♥2
♦AQ1092
♣J865

3♠
4 BT
6♠

pas

Západ
Wojcieszek
1♣1)
2♥
3♠
4♦
1)

Poslední hrací den jsme ráno nastoupili
proti Polsku 1 připravení bít se jak lvi.
Michal to dal jasně najevo, když byl
přímočařejší a důraznější než polský pár
na našem stole.

pas
pas

Sever
Franta
pas
pas
pas
pas

pas
pas
pas…

Východ
Zatorski
2♣
2♠
3 BT
4♠

Jih
Lukáš
pas
pas
pas
pas…

Něco jako Polský tref

Zápas byl velmi vyrovnaný (no.. ze začátku soupeři získali výrazný náskok
díky dobré dražbě ostrých manší, což
jsme s Milanem neuměli, pak jsme vyrovnali a tak to v zásadě i skončilo, těch
23:7 určitě leželo na stole), vedení se
přelévalo ze strany na stranu, ale nakonec jsme podlehli rozdílem 3 IMPů
a prohráli zápas 16-14. To ale mělo teoreticky bohatě stačit na druhé místo.
Polsko 2 ve svém posledním zápase
skutečně udělalo 25, takže byli před posledním kolem o 6 VP před námi, ale za
pauzu bylo pouze 17 VP a nám tedy
stačilo udělat proti Botswaně alespoň
23 VP.

♠KQ53
♥65
♦J8
♣AKQ93

Západ Sever Východ Jih
Milan Jassem Michal Tuczynski
pas
pas
1♦
2♣

Příběh má dobrý konec, Botswanu jsme
i přes nesmělý začátek skutečně porazili
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25:5 a získali tak cenné stříbro. Radost
nám trochu pokazila (tak já jsem se například velmi dobře bavil) dopingová
kontrola, na kterou musel jít náš milovaný prezident a strávil tam téměř tři
hodiny, protože kontrolorům se až napotřetí líbilo, jak se Milan vyčural.
Nicméně drogy neobjevili, takže medaile byla skutečně naše.
Závěrečný ceremoniál byl organizačně
opět nezvládnutý, navíc se hodně protáhly projevy, protože většina řečníků
neuměla anglicky a tak to musela jedna
dáma tlumočit, a i když někdo mluvil
anglicky, tak to bylo pro jistotu tlumočeno do francouzštiny. K medaili jsme
dostali i šampaňské. Na internetu jsme
našli, že jedna láhev stála 13,50 euro,
což není úplně nejhorší vzhledem
k tomu, že jsme si koupili na jeden večer šampaňské za 1,09 euro (a jaké bylo!!!). Vítězní Poláci na tom byli lépe,
každý dostal láhev za sto euro, tak Jakuba Wojcieszka potom možná mrzelo,
že svou láhev po vzoru formule 1 na
stupínku vystříkal na své spoluhráče.
Po ceremoniálu jsme měli zajednanou
prohlídku ve firmě Mumm, což je údajně jedna ze tří největších výroben šampaňského na světě. Prohlídka byla zajímavá, viděli jsme i část z dvaceti pěti
kilometrů dlouhých sklepů. Pak nás čekala gala večeře o pěti chodech a neomezené konzumaci šampaňského, což
bylo pro nás velmi příjemné. Vše jsme
řádně a ve vší počestnosti (vynechána
Frantova nevhodná poznámka) oslavili
a další den se bez problémů vrátili zpátky do Prahy.

Lámejte si
hlavu - řešení
Tomáš Fořt
Problém 1
Rozdával Jih, oba v druhé.
♠K103
♥J32
♦QJ1083
♣93

♠AQJ92
♥A106
♦K94
♣A5
Západ

Sever

pas
pas

2♠
pas

Východ Jih
1♠
pas
4♠
pas

Západ vynesl ♣Q, a když držela, pokračoval ♣10. Jak bude dále sehrávat?
-----------------------------------------------Hrozí nebezpečí, že pokud třikrát
trumfneme, soupeři vezmou až třetí kolo kár a my se na zbylá kára nedostaneme. Lze zahrát jen dvě kola trumfů,
ale pokud budou 4-1, soupeři po třetím
kole kár zahrají trumf a jsme opět bez
dvou kárových zdvihů.
Správné je zahrát jen jedno kolo trumfů
a pak hned hrát kára. Soupeři sice kromě trefové dámy a kárového esa mohou
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získat ještě jeden snap, ale nemohou
nám zabránit zahodit obě srdce na vysoká kára. Celé rozdání:
♠K103
♥J32
♦QJ1083
♣93
♠8765
♥K84
♦A72
♣QJ10

♠4
♥Q975
♦65
♣K87642
♠AQJ92
♥A106
♦K94
♣A5

Pokud jste vzali dámu králem a zahráli
trefový impas, spadnete, když impas
nesedí. Musíte rušit komunikace tím, že
pik propustíte. Východ pokračuje pikou
a nastává další kritický moment. Pokud
byste položili kluka, propustí naopak
Západ. Takže správné je odmítnout
i druhý pikový zdvih a položit figuru až
na třetí.
♠9
♥K64
♦AQ75
♣AJ1092
♠A10863
♥Q109
♦93
♣764

Problém 2

♠Q75
♥J73
♦J10642
♣K8
♠KJ42
♥A852
♦K8
♣Q53

♠9
♥K64
♦AQ75
♣AJ1092
Problém 3

Jak rozehrajete následující kombinaci?
♠654

♠KJ42
♥A852
♦K8
♣Q53
Západ
pas
pas

Sever
1♣
2♥
pas

♠K10832

Východ Jih
pas
1♥
pas
3 BT
pas

Západ vynáší ♠6 a Východ pokládá ♠Q.
Jak plánujete sehrávku?
------------------------------------------------

Na maximum hrajte impas do 8. Pokud
položí Východ dámu nebo kluka, opakujte impas do 8. Když vezme zdvih 9,
hrajte v druhém kole expas do krále.
Pokud vezme první zdvih figura, hrajte
v druhém do desítky. Máte šanci na
přesně 3 zdvihy 62%, na přesně
2 zdvihy 25%, na přesně 1 zdvih 11%
a na přesně 0 zdvihů 2%.
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Rozdání z ME
v Dublinu
Tomáš Fořt

Nejpoučnější je na ME hrát, ale pokud
nevyjde, je možné se mnoho naučit
i sledováním zápasů na BBO. Napřed
několik postřehů z dražebních metod.
Trochu jsem očekával, že tak jako
v minulých letech přecházelo mnoho
hráčů k přirozeným systémům, budou
pokračovat sjednocovací tendence i nadále. Ale rozdíly v dražebních metodách a stylu hráčů se mi jevily stále ještě značné. Bylo to vidět především na
ostrosti hry. Například anglicky reprezentant Gold na třetím místě zablokoval
v první proti druhé na 3♣ s
♠1083 ♥72 ♦J108 ♣AQJ104
Pro skeptiky dodávám, že to byla
úspěšná akce, protože zabránil soupeřům vydražit hru.
Naopak Holanďan Wijs na třetím místě
proti Monaku zahájil blokem 3♦ s primérkou a závazek mu zůstal.
♠76 ♥QJ3 ♦QJ9652 ♣AJ
Také to nebylo špatně, ale tentokrát
mohli soupeři splnit jen 3♠.

Zajímavé byly také
systémy a konvence.
Asi nejlepší dvojice
dublinského
ME
Helgemo – Helness
hrají v podstatě přirozený systém. A nebylo možné nevidět
podobu se Svobodovým Acolem hraným v Čechách. Líbil se mi například
jejich sled 1♣ - 2♣ - 4♣, případně 1♦ 2♦ - 4♦, ve kterém byla poslední hláška
Blackwood. Ve většině rozumných systémů jsou dobrovolné 4 v levné pokus
o slem, ale Blackwood 4 BT lze použít
málokdy, protože odpovědi nás často
vyženou příliš vysoko. Takto jsou docela elegantně vyřešeny problémy s prostorem. Podobnou konvenci jsem viděl
i u našeho páru Kopecký – Macura.
Systému páru Nunes – Fantoni je značně složitý a i když nepochybuji, že má
jistě vnitřní logiku, ta ale není na první
pohled zřetelná. A i zde se mi některé
dohody líbily. Například kontra na
splinter znamenalo: „Vynes neobvyklý
výnos.“ Pravdou je, že obvykle v běžných systémech kontra na splinter nemá
uspokojivý význam. Význam jako
„mám dlouhou barvu“ pomůže jen
útočné lince a „mám eso“ také není moc
časté. Stejně jako mnoho hráčů i Fantoni – Nunes markují do singla na stole
v barevné hře přednost pro ostatní barvy, ale líbilo se mi, že střední karta
znamenala „pokračuj ve vynesené barvě“ a nikoliv běžné alibistické „dělej si,
co chceš“.
V utkáních bylo vidět veliké množství
expertních dražeb a sehrávek a některé
z nich jsem vybral.
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♠J2
♥♦♣K94

Monako – Rusko, krabice 2, rozdával
Východ, NS v druhé.
♠AJ2
♥J43
♦KQJ
♣K942
♠K3
♥8752
♦10763
♣J87

♠Q108765
♥6
♦954
♣AQ10
♠94
♥AKQ109
♦A82
♣653

Západ

Khiuppenen Helness Kholomeev Helgemo

pas
pas

3♠
pas

♠Q10
♥♦♣AQ10
♠9
♥9
♦♣653

Nyní Helgemo vpustil Východ piky
a počkal si na trefový zdvih.

Sever Východ Jih
2♠
pas
pas

♠3
♥♦10
♣J87

3♥
4♥

ZápadSever VýchodJih
Nunes GromovFantoni Dubinin
pas
1♥
pas 2♣
2♠
pas
pas 2 BT pas
3♣
pas 3 BT pas…
Gromov dostal dražební prostor a využil
jej k nalezení optimálního závazku
3 BT s jehož realizací neměl sebemenší
problém. A kyž si Fantoni nechal
v koncovce ♠Q108 a ♣A, Gromov jej
vpustil trefem a získal dokonce 11
zdvihů.
Na druhém stole měl Helgemo mnohem
těžší úkol ve 4♥. Výnos přišel ♠K.
Hlavní hráč vzal, vytrumfoval a na čtvrtý trumf zahodil ze stolu tref. Pak ještě
odehrál kára a vznikla koncovka:

Pěkné sehrávky ale předváděly i ženy.
Holandsko – Anglie, rozdával Západ,
oba v druhé.
♠109
♥A92
♦K72
♣QJ975
♠AK6
♠J2
♥105
♥KQJ87643
♦AQ1094
♦3
♣1062
♣A8
♠Q87543
♥♦J865
♣K43
ZápadSever
VýchodJih
Brock MichielsenSmith Dekkers
1♣1) pas
2♥
pas
2 BT pas
3♥
pas
3♠
pas
4♣
pas
4♦
kontra
4♥
pas
2)
4 BT pas
5♠
pas
6 BT pas
pas
pas
1)
2)

Může být i singl
Dvě figury z pěti a srdcová dáma
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V týmech troch nebezpečný beztrumfový slem. Po trefovém výnosu by nešly
splnit ani 3 BT, a i když Michielsen vynesla malé srdce, po dobrání esem změnila na ♣Q. Závazek byl nyní bez šance
a jednou spadl.
Za zmínku stojí, že pokud by místo trefy přišlo například nabízející se pikové
vrácení, hlavní hráčka by byla schopná
dovést partii do následující koncovky.
♠9
♥♦K
♣QJ
♠A6
♥♦Q
♣10

♠2
♥4
♦♣A8
♠87
♥♦♣K4

Jih musí zahodit tref, aby si zachovala
alespoň nějakou naději. Pak stůl zahodí
zbytečný pik a Sever také pik. Následuje přechod pikem na stůl a v problémech je Sever.
Na druhém stole byla dražba trochu
kratší a přesnější.
ZápadSever VýchodJih
Zwol SeniorArnolds Dhondy
1♦
pas 2♥
pas
3♥
pas 4♣
pas
4♦
pas 4 BT pas
1)
5♥
pas 6♥
pas…
1)

Dvě klíčové figury z pěti bez ♥Q.

Dhondy vynesla ♠5. Nějakou dobu to
vypadalo, že se přerušilo internetové
připojení, ale nakonec se hlavní hráčce
nechtělo padat hned v úvodu partie
a položila ze stolu vysokou. Pak následovala srdce a od Severu přišel jako
v druhé místnosti tref. Hlavní hráčka
nyní spustila srdcovou masáž.
První klíčový moment nastal v šestikartové koncovce.
♠10
♥♦K72
♣J9
♠K6
♠J
♥♥876
♦AQ10
♦3
♣10
♣8
♠Q8
♥♦J86
♣K
Jih nemůže zahodit piku, ale ani káru,
protože by umožnila vypracování kar.
Všichni tedy zahazují trefu. O zdvih
dále ale již káro zahodit musí. Naštěstí
hlavní hráčka nevidí skrz karty a ta nyní
všichni zahazují káro. Pak přechází
hlavní hráčka na stůl pikem.
♠♥♦K7
♣J
♠6
♠♥♥6
♦AQ
♦3
♣♣8
♠Q
♥♦J8
♣-
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Ze stolu hraje další pik, který snapuje.
Sever ale musí do tohoto zdvihu zahodit
od jednoho ze svých držení. Zahazuje
káro a Jih hraje pěkně do předposledního zdvihu ♦J, ale hlavní hráčka před
tisíci diváků na BBO pokládá ze stolu
eso a za frenetického aplausu, rozptýleného ovšem po celém světě, plní slem
a získává pro Holandsko 17 IMP.
Ani senioři nic nezapomněli ze svého
umění. Švédsko – Francie, krabice 9,
rozdával Sever, WE v druhé.
♠KQ102
♥A63
♦73
♣Q542
♠4
♠AJ973
♥KQJ1042
♥97
♦J985
♦Q102
♣106
♣987
♠865
♥85
♦AK64
♣AKJ3
Západ Sever Východ
Billgren Poizat Sanzen
pas
pas
pas
2♣
pas
pas
3 BT

Jih
Lassere
1 BT
2♦
pas…

Západ tiše čekal se svými srdci, které
vynesl do 3 BT. Závazek prakticky nelze splnit a tak Jih také jednou spadl.
Západ

Sever Východ Jih

Švédi se pěkně vyhnuli beztrumfům
a zakotvili v teoreticky výrazně lepších
5♣. V praxi by ale naopak zde zřejmě
3 BT po pikovém výnosu snadno splnili, kdežto jak karty leží, trefy ke splnění
nevypadají.
Do 5♣ přišel pikový výnos, ovšem
z druhé strany. Král, eso a malé káro
zpět, protože se Východ domníval, že
poslání snapu by partii zadalo. Hlavní
hráč teď odehrál druhé káro, snapl káro,
přešel trumfem do ruky, snapl poslední
káro zvysoka. Pak teprve dotrumfoval.
♠Q102
♥A6
♦♣♠♥QJ1042
♦♣♠86
♥85
♦♣3
Na poslední trumf zahazuje hlavní hráč
malé srdce a Východ je v koncích. Pokud zahodí pik, sehrávající jej vypracuje. Zahodil srdce, ale Jih zahrál srdce do
esa následovaný malým pikem ze stolu.
Východ ještě zkusil dát malou na to, že
jeho partner má osmičku, ale to nevyšlo. 10 IMP pro Švédy.

Piganeau Morath Leenhardt Bjerregard

pas
pas
pas
pas
pas

1♦
3♣
3♠
3 BT
4♥
pas

pas
pas
kontra
pas
pas
pas

♠J97
♥97
♦♣-

2♣
3♦
pas
4♣
5♣
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Eva Fořtová

rozborem jako ukázka jedné z lekcí
kurzu pro mírně pokročilé, který je určen hráčům různé úrovně, a bude
i nadále pravidelně probíhat od října
v pražském klubu v Italské každé pondělí od 10 do 12 hodin. V úterý a ve
čtvrtek předvedl na přednáškách Zdeněk Frabša nové dražební metody v zásazích.

Letošní týden byl nabitý nejen bridžem,
ale i spoustou dalších aktivit. Uspořádali jsme závody motokár, turnaj v šipkách, večer s hudbou, zpěvem a tancem
a venkovní grilování s táborákem. Proběhly také dny krásy s Mary Kay, kdy
kosmetička Monika krásně nalíčila většinu účastnic zájezdu.

Spolu s Miládkou Fišerovou jsme také
oslavili její narozeniny s velikým a vynikajícím dortem ve tvaru srdcového
esa.

Týden na
Starém Mlýně

Hlavní večerní soutěže se hrávaly na
13-14 stolů. Počasí se velice vydařilo
a přálo pěším výletům, cykloturistice
a koupání. Ve čtvrtek odpoledne byla
výuka, připravená rozdání s následným

Jídlo bylo výborné, atmosféra skvělá,
personál milý a vstřícný, hrací úroveň
všech kategorií a bridže hodně. Takže
můžu říci, že celý týden se velice vydařil.
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Na podzim také připravujeme náš první
bridžový zahraniční zájezd za teplem do
Turecka ve spolupráci s cestovní kanceláří Capro: http://www.bridgecz.cz/
Eva/souboryeva/turecko2012.pdf
Výsledky turnajů

Hlavní turnaj – kvalifikace, 24 dvojic
1. Coňková, Laštovička
62.41 %
Literák, Fořt
62.41 %
3. Benák, Kafka
60.23 %
4. Pokorná, Tomčíková
57.87 %
5. Grosmanová, Modritzer
57.20 %
Pickovi
57.20 %

Úvodní barometr, sobota 30.6., 27 párů
1. Petrovská, Talpa
61.41 %
2. Pavlovští
61.33 %
3. Picková, Gerychová
57.95 %
4. Vondráčková, Hlaváčová
56.55 %
5. Fišerová, Fišer
55.73 %
Jackpot 1, neděle 1.7., 18 dvojic
1. Pokorná, Petrovský
66.48 %
2. Coňková, Laštovička
62.78 %
Roninová, Sochorová
62.78 %
4. Benák, Kafka
60.80 %
5. Krása, Veselka
58.52 %
Jackpot 2, pondělí 2.7., 15 dvojic
1. Pokorná, Pick
65.83 %
2. Krása, Veselka
59.47 %
3. Roninová, Sochorová
54.58 %
Benák, Kafka
54.58 %
5. Coňková, Fišer Jan
54.17 %

Závod motokár - úterý odpoledne
Muži:
1. Fišer Jan
2. Ronin Michal
3. Frabša Zdeněk
Ženy:
1. Fišerová Marcela
2. Picková Helena
3. Suková Marta

Guláš, pondělí 2.7., 17 dvojic
1. Čížková, Frabša
2. Gucklerová, Ochvat
3. Krása, Veselka
4. Grosmanová, Modritzer
5. Rovinská, Talpa

64.64 %
61.07 %
59.64 %
58.21 %
57.14 %

Hlavní turnaj – semifinále A, 12 dvojic
1. Pokorná, Tomčíková
60.91 %
Literák, Fořt
60.91 %
3. Petrovští
57.73 %
4. Gucklerová, Ochvat
55.91 %
5. Benák, Kafka
53.18 %

Jackpot 3, úterý 3.7., 17 dvojic
1. Čížková, Frabša
2. Benák, Kafka
3. Roninová, Sochorová
Literák, Petrovský
5. Pokorná, Fořt

64.29 %
62.99 %
61.04 %
61.04 %
59.42 %

Hlavní turnaj – semifinále B, 14 dvojic
1. Rovinská, Talpa
63.64 %
2. Dohnálek, Ronin
62.58 %
3. Čížková, Vacek
56.50 %
4. Roninová, Sochorová
56.29 %
5. Pardubovi
53.25 %
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Hlavní turnaj – finále A, 12 dvojic
1. Grosmanová, Modritzer
65.91 %
2. Literák, Fořt
64.55 %
3. Petrovští
59.55 %
4. Gucklerová, Ochvat
57.27 %
5. Fišer Jan, Fišer Jiří
55.00 %

Jackpot 5, čtvrtek 5.7., 18 dvojic
1. Slaninová, Říha
62.78 %
Benák, Kafka
62.78 %
3. Tomčíková, Literák
61.36 %
4. Petrovská, Pokorná
57.39 %
5. Gucklerová, Santusová
56.53 %

Hlavní turnaj – finále B, 13 dvojic
1. Věrtelářová, Frabša
65.50 %
2. Roninová, Sochorová
64.55 %
3. Poláčková, Přerovský
58.00 %
4. Pavlovští
57.00 %
5. Slaninová, Ronin
54.00 %
Jackpot 4, středa 4.7., 18 dvojic
1. Pokorná, Literák
72.44 %
2. Krása, Veselka
60.23 %
3. Dvořáková, Vacek
57.95 %
Petrovská, Fořt
57.95 %
5. Roninová, Pardubová
57.10 %
Individuál, středa 4.7., 36 hráčů
1. Gucklerová
67.71 %
2. Roninová
66.93 %
3. Literák
62.76 %
4. Pick
61.20 %
5. Fořt
58.59 %
6. Laštovička
57.29 %
7. Kafka
56.51 %
Štefanová
56.51 %
9. Grosmanová
56.25 %
10. Frabša
55.47 %

Turnaj v šipkách - čtvrtek odpoledne
1. Vilím
2. Kafka
3. Picková
4. Petrovský
5. Wilhaim
Jackpot 6, pátek 6.7., 16 dvojic
1. Literák, Petrovský
2. Grosmanová, Modritzer
Pokorná, Fořt
4. Benák, Kafka
5. Sochorová, Roninová
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70.78 %
63.64 %
63.64 %
62.99 %
55.19 %

a dalších večerních turnajích dostali ceny a medaile.

Volenka, pátek 6.7., 23 dvojic
1. Petrovská, Fořt
2. Gucklerová, Ochvat
3. Grosmanová, Modritzer
4. Poláčková, Pavlovský
5. Vondráčková, Benák

68.75 %
63.31 %
63.26 %
61.94 %
60.91 %

Ty byly připraveny i pro nejlepšího hráče a hráčku týdne a nejlepšího absolventa kurzu Jirku Vacka.

Velký Jackpot 7, sobota 7.7., 16 dvojic
1. Roninová, Sochorová
66.56 %
2. Pokorná, Literák
62.66 %
3. Picková, Talpa
61.69 %
4. Petrovská, Fořt
59.42 %
5. Grosmanová, Modritzer
56.49 %

Slavnostní ukončení bridžového týdne
a vyhlašování vítězů večerních i jackpotových turnajů, nejlepších hráčů hlavních soutěží a speciálních cen bylo
v sobotu večer po volenkovém turnaji.
Nejlepší hráči ve finále A i finále B

Pořadí nejlepších hráčů a hráček:
Hráči:
1. Literák Luboš
281
2. Fořt Tomáš
249
3. Kafka Ondřej
207
4. Benák Jaroslav
207
5. Petrovský Mario
204
6. Modritzer Miloslav
188
7. Frabša Zdeněk
176
8. Krása Miroslav
151
9. Veselka Michal
140
10. Talpa Slávek
140
Hráčky:
1. Pokorná Jana
2. Roninová Renáta
3. Petrovská Alena
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267
230
212

4. Grosmanová Taťána
5. Gucklerová Kateřina
6. Sochorová Jiřina
7. Čížková Monika
8. Picková Helena
9. Tomčíková Zdena
10. Coňková Marcela

204
189
187
140
131
127
103

Kompletní výsledky všech soutěží
a fotografie jsou uvedené na internetu:
http://www.bridgecz.cz/Eva/StaryMlyn
12/v.htm

stolu šlo srdcové eso, srdce snap a pak
propuštěný tref. Na zdvih se dobral Východ a nyní se dopustil chyby. Místo
porážejícího trumfu vrátil srdce a doufal, že partner přesnapne. Jih snapl
a učinil klíčové zahrání – káro. Po každém jiném by se zkrátil a již partii nemohl splnit. Západ snapl a hrál trefy. Ty
přebil Sever a pokračoval dalším srdcovým snapem. Vznikla koncovka:
♠K
♥10
♦A10
♣♠4
♥♦♣Q109

A na závěr jedno rozdání, kde Jih sehrával 4♠ po výnosu ♦2, když Západ
zasáhl do dražby 3♣.
♠AK8
♥A10643
♦A1097
♣2
♠Q42
♥J5
♦2
♣KQ109743

♠53
♥KQ987
♦QJ86
♣AJ

♠5
♥K
♦J8
♣♠10
♥♦54
♣8

Láká to zahrát káro a dohrát partii křížem, ale ve skutečnosti, pokud má obě
piky Západ, partie již splnit nelze a Východu se do listu již obě piky nevejdou.
A pokud jsou piky rozdělené, tato sehrávka také selže. Naštěstí vše ukazuje
na to, že piky jsou dělené. Jih proto hraje pik na stůl a srdcem vpouští Východ.

♠J10976
♥2
♦K543
♣865
Na ♦9 dal Východ lstivě ♦Q a Jih vzal
králem. Následoval ♠J, kterého Západ
pokryl dámou, což jistě nebylo správné,
ale samo o sobě žádný zdvih nestálo. Ze
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08 Jettison entry strip

Pětikartové
koncovky
Pavel Stříž
Koncovky zveřejnil Richard Pavlicek.
Původně je vytvořil George S. Coffin
a typograficky upravil Pavel Stříž. Richard Pavlicek laskavě svolil Pavlu
Střížovi k jejich zveřejňování s tím, že
u koncovek z pedagogických důvodů
nedoporučoval současně zveřejňovat
jejich i řešení.
06 Double strip finesse

07 Crossruff strip

09 Jettison two-entry strip

10 Double-entry strip
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11 Fork strip

Talent van het
jaar
Jarmila Kulišanová

12 Total fork strip

13 Progressive fork strip

Pod tímto názvem, který není asi třeba
překládat, a s touto fotografií na obálce
vyšel v dubnovém holandském bridžovém časopise pětistránkový článek
o Magdaléně Tiché.
Magie má na svém kontě účast na mezinárodních soutěžích, jak za Českou
republiku, tak za Holandsko. Největší
úspěchy však přišly až v nizozemském
dresu. Z těch týmových jsou to druhá
místa v holandském dívčím týmu na
MEJ v Bulharsku 2011 a MSJ v Číně
2012.
Z těch párových 1. místo v mladších
juniorech na MSJ s Frantou Králíkem
v Turecku 2009, 2. místo se svou sestrou Katkou na MEJ v Chorvatsku
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2010 a 1. místo se Sigrid Spangenberg
na MEJ v Dánsku 2012.
Také se dvakrát zúčastnila mistrovství
Evropy v otevřených soutěžích. V roce
2010 ženském týmu České republiky
v Belgii a mnohem úspěšněji v roce
2011 v mixových párech v Polsku, kde
s Richardem Ritmeijerem získali skvělé
třetí místo.

starší) sestrou. V Nizozemsku je jejím partnerem (nejen bridžovým)
Richard Ritmeijer, se
kterým se seznámila
před třemi lety v Rumunsku. S ním, ale i v
dívčím týmu s dvojčaty
Sigrid (její partnerkou) a Jamillou
Spangenbergovými a Judith Nabovou,
získala již spoustu mezinárodních úspěchů.
A co říká Magdaléna o bridži? "Bridž je
neuvěřitelně rozmanitý. Čím víc zkušeností získáváš, tím víc možností odkrýváš. To dělá bridž fascinujícím. Do
každé partie chci dát všechno a nechci
mít pocit, že jsem mohla přinést víc."

Magie proti Němkám
A zde je to nejdůležitější z článku:
Příslib budoucnosti.
Vycházející hvězda z české studentky.
Magdaléna Tichá (20)
byla nedávno vyhlášena
talentem roku. Kdo je
tato česká studentka,
která hraje za Nizozemsko? Sama říká: "V mé
zemi hraje bridž jen
několik stovek lidí,
Lední hokej, to je náš národní sport."
V článku se uvádí, že Magie, jak je důvěrně nazývána, pochází ze sportovní
rodiny, i když bridž rodiče nikdy nehráli. Sama ho začala hrát na gymnáziu
v Havířově spolu se svou (o dva roky

Licitační
soutěž
Tomáš Fořt
Pokud není uvedeno jinak, soupeři draží
přirozeně na základě Standard American, tedy drahé pětilisty, silný BT, jednobarevné bloky.
Problém 1
Oba v první, rozdával Východ, týmy.
Západ Sever
Východ Jih
pas
1♥
*)
pas
1 BT
pas
?
Jih: ♠A ♥AJ10974 ♦J765 ♣A5
*)
1 BT je standardní, 5-8 (9) bodů
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Problém 2
NS v druhé, rozdával Jih, páry.
Západ Sever
Východ Jih
pas
pas
1♦
pas
2♣
pas
3♦
pas
?
Jih: ♠732 ♥J103 ♦Q ♣AK10752
Problém 3
EW v druhé, rozdával Jih, páry.
Západ Sever
Východ Jih
1♥
pas
pas
2♥
?
Jih: ♠K8 ♥AKQ10742 ♦A6 ♣Q8

Odpovědi:
Problém
Vozábal
Martynek
Kopecký
Medlín
Lukotka
Čtenáři

1
2♥
2♦
2♥
2♦
2♦
2♥

2
3♥
3♥
3♥
3♥
3♥
pas/3 BT

3
4♥
3 BT
4♥
4♥
2 BT
4♥

Problém 1
David Vozábal:
2♥. Na dražbu levné barvy při rozloze
6-4 je potřeba solidní list a ten nemám.
Navíc je zde velká disproporce mezi
kvalitou obou barev, takže o další důvod méně kára vůbec zmiňovat. Úvahy,
zda by bylo lepší zmínit kára, když to
vypadá, že soupeři mají dost piků
a (možná) reopnou, abychom případně
mohli říci 3♦ přes 2♠, jsou asi nad rámec tohoto příkladu. Stejně tak může
být totiž naopak špatně kára říci a svést
partnera na zcestí při výnosu.

Jan Martynek mladší:
2♦. 14 bodů, 3 esa, ale přeci jen 2 z nich
jsou v krátkých barvách a představují
určitý defekt. Pokud je odpověď 1 NT
na zahájení 1 v drahé takto úzce limitovaná, považuji 3♥ za předražení. Možnosti vylicitování podlimitní manše se
ale vzdát úplně nechci - aby ale "šla"
budu většinou potřebovat u partnera
kára (jak délku, tak i body). Zadražím
tak (pasovatelná) 2♦ s tím, že pokud
partner kára zvýší, řeknu 3♥. Je ale
možné, že do dražby se vmísí soupeři,
kteří mají dle dražby 9 a více piků na
lince a zatím mlčí.
Michal Kopecký:
2♥. Na výzvu v srdcích nemám, 6 ztrátových zdvihů je moc. Nabízet kára se
mi dvakrát nelíbí, samozřejmě proti
AKxxx v kárech a singl srdci je hra ložená a slem pravděpodobný, ale jinak
můžu skončit v blbosti. Chci hrát 2♥, ty
aspoň splním.
Aleš Medlín:
2♦. Moje karta stále nevylučuje manši.
2♥ půjdou téměř jistě do pasu, tedy pokud se soupeři nevzbudí a nenajdou
svou pikovou shodu. I když mohu skončit v horším částečném závazku, 2♦ mi
dávají více šancí.
Robert Lukotka:
2♦. Partner by mal zapasovať iba s minimom a aj to len vtedy keď ma krátke
srdcia (inak by mal nájsť minimálne
opravu na 2♥). Takže ak zapasuje najskôr to bude OK. V ostatných prípadoch
sa pokúsim o hru
Čtenáři:
Čeští (a slovenští) experti volili spíše
2♦, ale 2♥ skončili v těsném závěsu.
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U našich čtenářů skončili naopak lépe
2♥ s 50%, zatímco 2♦ získala 33%. Jde
spíše o záležitost stylu, ale argumenty
pro jednotlivé hlášky jsou velice zajímavé.
Zde je názor jednoho čtenáře:
Martin Scháňka:
2♦ - kdybych měl dvě top figury v srdcích, tak jsem ochoten skočit na 3♥, ale
s tímhle ne. Na druhou stranu jsem silnější, než abych jen dražil 2♥. Volím
tedy 2♦ a v dalším kole, pokud bude
partner něco mít (vypadá to, že má maximum, jinak by soupeři se svým
9tilistým fitem pikovým zcela jistě něco
řekli), jsem připraven nadražit rezervu.
Podobně skončila volba protinožců.
Australští experti shodně volili 2♦ a 2♥
s 44%, 3♥ ještě získaly 11%. Australští
čtenáři dali 2♥ 43%, ale 2♦ s 34% oproti
volbě expertů tratila ve prospěch 3♥
s 22%.
Zde jsou názory některých zahraničních
expertů.
Ron Klinger:
2♦, kdo říká, že 2♥ musí být správně?
Lépe je popsat 9 karet, než jen 6.
Mike Lawrence:
3♥. Může partner mít KQ10 v pikách
nebo kárech? Řeknu 2♦, když moje drahá budou piky, protože budu mít více
dražebního prostoru. 2♦, 2♥, 3♥ jsou
všechny ve hře.
Skutečné rozdání ukázalo, že pravdu
měli dnes ti, kteří nevylučovali hru.
Partner měl

♠Jx ♥xx ♦AQ109 ♣Jxxxx
Káro sice nesedělo, ale byl druhý král
srdcový pod impasem. U stolu Jih dražil
2♥ a nakonec sehrával 3♥. Zajímavá je
simulace v Dealmaster Pro, když Severu dáme náhodné listy s 6-9 bodů a méně než tři srdce, mají 4♥ šanci přes
40%. Pak jistě stojí za to zjistit o rozdání něco více a v týmech hrát hru.
Problém 2
David Vozábal:
3♥. Zjevně v tomto příkladu hraju systém, kde 2♣ na 1♦ nejsou GF, takže
tenhle problém mám za to. No nic. 3♦
jsou už určitě GF, tak řeknu 3♥ a budu
se tvářit, že je držím, což je s třetím J10
skoro pravda.
Jan Martynek mladší:
3♥. Vzdávat se možnosti hrát 3NT určitě nechci, a to i když nedržím ani jednu
drahou (možný list partnera kupříkladu
KQx Qx AKJ10xxx x). Měly by se ale
hrát raději od partnera. Některou drahou
barvou tak zalžu - spíš naturálněji 3♥,
kde sice zádrž sám úplně nemám, ale od
partnera stačí na přidržení singl dáma.
Michal Kopecký:
3♥. Zádrž. Už jsem měl lepší zádrže, ale
buď v srdcích partner něco má, nebo
soupeře vystraším a nevynesou je. Proti
pikové zádrži chci hrát 3 NT, bez ní 5♦.
Aleš Medlín:
3♥. Jestliže jsou dobré 3 NT, tak téměř
jistě z partnerovy strany. Jediná možnost, jak partnera vmanévrovat do tohoto závazku je dražba drahé barvy. Je-li
problém v některé drahé barvě, musíme
trefit nyní tu správnou hlášku. 3♥ přeci
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jen dávají jistou šanci zádrže proti např.
i singl figuře u partnera. V pikách může
mít zádrž jen partner. Trefím-li partnera
s malým singlem nebo dublem srdcovým, je tu stále šance, že východ srdce
nevynese (nezasáhl na 1♦) nebo jsou
4-4 a nebo jsou zablokovány díky mému J10x v srdcích.

Eric Kokish:
4♦. Problém lákavé hlášky 3♥ je, že
partner po nich neví, že máte tři top figury v levných barvách a můžete minou
slem. 4♦ jsou forcing a jemný pokus
o slem.

Robert Lukotka:
3♥. Zadrž síce nemám. Ale na nič iné
ako 3NT to nateraz nevypadá. Snáď sa
u partnera nájde aspoň druha dáma

David Vozábal:
4♥. Nejsem žádný párákový specialista,
takže mazané hlášky jako 3 NT s těmito
listy mi nejsou příliš vlastní. Tady si
dokonce myslím, že s většinou listů ani
nebude dobře hrát 3 NT, snad jedině
kdyby partner držel trefy jen klukem
a měl A pikové, popřípadě Q pikovou,
K trefového a K karového - to bych pak
udělal stejně zdvihů ve 3 NT jako ve
4♥, ale takovýhle bridž mi přijde trochu
jako střelba do tmy.

Čtenáři:
Naši experti měli vzácně jednoznačný
názor - 3♥. Řekl bych, že jde o typické
chování expertů. Ukázat, co mám a přehodit rozhodování na partnera, který
třeba lépe pozná, co dělat. Naši čtenáři
naopak 3♥ zcela pomíjeli. Rozdělili své
hlasy mezi pas a 3 BT, obojí shodně
s 42%.
Také australští experti nejčastěji volili
3♥ a to až v 72%. Další dvě příliš definitivně rozhodující hlášky 3 BT a 4♦
získaly po 11%. Australští čtenáři volili
3♥ v 44%, 3 BT v 28% a třetí v pořadí
pas získal 13%.

Problém 3

Jan Martynek mladší:
3 BT. Návrh konečného závazku (nikoliv verdikt). Ta hláška mi přišla natolik
podvědomě automatická (byť samozřejmě 4♥ mohou být lepší závazek), že
bych ji použil i v týmově hodnoceném
turnaji.

Jde zde o častý problém, kdy máme
hodnoty na hru, ale vůbec nevíme jakou. Zde je naštěstí hláška 3♥, která
přehazuje míč na stranu partnera a většina expertů jí také s chutí použila. Někteří zahraniční experti měli jiný názor.

Michal Kopecký:
4♠. 3 NT jsou alternativa, ale dost šílená
a použil bych ji jen v krajní nouzi. Pokud má partner nějaké hodnoty v černých barvách, do 4♥ zdvih vypracuji
a do 3 NT to nestihnu, pokud tedy soupeři nevynesou špatně.

Marshall Miles:
3 BT. Jde nám pravděpodobně hra bez
ohledu na to, že nemám zádrže v drahých barvách.

Aleš Medlín:
4♥. Cesta do slemu je poměrně dlouhá
a vyžaduje od partnera hodně speciální
karty a dohody (dotaz na singla by mohl
pomoci). 3 NT může být dobrý závazek,
ale také hodně špatný. Směřuji tedy do
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4♥. Otázka je, jestli bych cestou nemohl
soupeřům vnuknout nějaký vhodný výnos. Moje karty ale neříkají, jaký výnos
je vlastně pro nás dobrý. Nechám tedy
soupeře vynést aktivně (což předpokládám po dražbě 1♥-2♥-4♥) a třeba mi to
pomůže.
Robert Lukotka:
2 NT. Verím že 2 NT bude forsujuce.
To mi nateraz stačí. Partner ak ma
v úmysle prijať invit by mal myslieť na
to že môžem mat ruku s ktorou sa pokúšam o slem a zadražit niečo popisného.
dobrou správou by bolo napríklad 3♣,
dražba by mohla pokračovať 3♠-4♣-4♦
a znova nechám rozhodnutie na partnera.
Čtenáři:
Čeští experti volili spíše 4♥, ale možností BT se velice zabývali. Čeští čtenáři měli na 4♥ prakticky jednoznačný
názor a vybírali je v 82%.
Naopak australští experti volili 3 BT
v 56% a 4♥ v 28%. Australští čtenáři
také nejčastěji volili 4♥ v 36% a 3 BT
jen v 19%. 3♦ u nich získala ještě 12%
a 3♣ 9%. Celkem se sešlo jako odpovědi 10 různých hlášek.
Problém má dvě úrovně a to jaký druh
závazku a jakou výši. A ne všichni hráči
se stihli zabývat řešením obou.

Světové hry
se blíží
Tomáš Fořt
Většina zemí již nominovala své týmy
na světové hry v Lille (dříve bridžová
Olympiáda) a účast je vysoká. Zde je
seznam účastníku. Česká reprezentace
se nezúčastňuje a tak budeme držet palce Slovákům, hrajícím ve skupině C,
kteří začínají být na evropských a světových akcích v posledních letech příjemně úspěšní.
Začíná se 9.8. a k favoritům patří samozřejmě Monako, které nyní vyhrává, co
se dá. Rodem Monačan je v něm však
jen nehrající kapitán. Jak už bylo vidět
na ME v Dublinu, EBL zmírnila svůj
původně tvrdý postoj k takovým internacionálním družstvům na uzavřeném
ME a vyřešila situaci, kdy Monako sice
mohlo podle WBF hrát na Bermuda
Bowl, pokud se na něj kvalifikuje, ale
původně se na něj nemohlo nijak kvalifikovat.
Také USA ukončilo své kvalifikace
a nominuje družstvo USA: Nickell –
Katz, Meckstroth – Rodwell, Hamman
– Mahmood. V dalších letech však
v Nickellově týmu nahradí poslední
dvojici Levin – Weinstein.

Ve skutečném rozdání měl partner
♠A52 ♥853 ♦953 ♣KJ104
Když soupeři vynesou káro, je zde 11
zdvihů do srdcí, ale jen 10 do BT. Když
nevynesou káro, splníme vždy 12 zdvihů.

Přesto ale česká dvojice v Lille chybět
nebude. V Transnationals Mix Teams
budou bojovat Hoderová-Šlemr spolu se
Slováky Kemeňovou a Tomčánym.
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Aféra v
rakouské lize
Tomáš Fořt
V týmovém mistrovství Rakouska došlo
k nečekané události. Kvalifikace probíhala ve třech skupinách a když první
nasazený tým a vítěz loňského ročníku
(Feichinger, Obermaier, F. a S. Terraneovi) skončil ve skupině až čtvrtý
a nepostoupil do finále, odmítl nastoupit
v útěše. To ale rakouská pravidla nepovolují a tak byl tým diskvalifikován
a situace měla dohru před rakouskou
Etickou komisí. Vítězi se stali: Fucik,
Purkathofer, Gloyer, Kriftner, Lindemann, C. Terraneo.

Lámejte si
hlavu
Tomáš Fořt
Problém 1
Rozdával Jih, oba v druhé.
♠K103
♥J32
♦QJ1083
♣93

Západ

Sever

pas
pas

2♠
pas

Východ Jih
1♠
pas
4♠
pas

Západ vynesl ♣Q, a když držela, pokračoval ♣10. Jak bude dále sehrávat?
Problém 2
♠9
♥K64
♦AQ75
♣AJ1092

♠KJ42
♥A852
♦K8
♣Q53
Západ
pas
pas

Sever
1♣
2♥
pas

Východ Jih
pas
1♥
pas
3 BT
pas

Západ vynáší ♠6 a Východ pokládá ♠Q.
Jak plánujete sehrávku?
Problém 3
Jak rozehrajete následující kombinaci?
♠654

♠AQJ92
♥A106
♦K94
♣A5

♠K10832
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